
 
 /        70 /      المدرج االول                                                       جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل                                              مبادئ اإلدارة  :مقرر           

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  بيان غاندي شعبان 4898 54  سبل قيس النوا 5120 1
  تميم غسان عربي 4984 59  احمد اسماعيل سعيد 4659 9
  تميم ناصر ابو عمار 5055 68  احمد تحسين الناجعي العجمي 4973 15

  جعفر جوهر العبدهللا 5167 73  د سعديهاحمد خال 4827 23
  جوى تقدم غانم 5017 82  احمد محمد اسماعيل 5038 29
  حازم حسين السقعان 5132 87  احمد يوسف الحسين 4743 37
  حازم نادر زكريا 4983 96  اسامه يحيى الزعبي 5078 43
  حسن باسل حمود 5095 6  اسمهان فيصل شعبان 5024 51
  حسن منصور خضر 4532 14  غيد يوسف سليمانا 4768 57
  حسن واصل معروف 5013 20  امل انيس فرج 5152 65
  حسين محمود تفاحة 4757 28  امل محمد مليكه 4848 71
  حمزة حسن علي 4716 34  امير رفيق مراد 4712 79
  حنان اكرم سالم 5028 42  اناغيم نورس موسى 4783 85
  حنين عبد هللا ريحان 5100 48  بعينياية معتز ال 5122 93
  حنين مصطفى حمدي 5221 56  ايهم انور االباظة 5016 3
  حنين يوسف ابراهيم 5021 62  بتول احمد حبيب 5156 12
  حيدر مازن محمود 4139 70  بشار سالم ابراهيم 4871 17
  حيدر نادر عباس 4527 76  بالل احمد الحوامده 4954 26
  خلود خالد نعنوع 4717 84  لقيس جابر مياب 4656 31
  خليل خطاب خطاب 4975 90  بهاء تيسير حسون 5008 40
  دلع انعم سعد 5066 98  بهاء جودات علوش 4956 45

 
     رئيس القاعة    أمين السر 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
         االول المدرج                                                   جامعة تشرين
         كلية التمريض

   2022/2023 لعام الدراسيمن ا االولالفصل                                              : مبادئ اإلدارةمقرر              

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  رنيم تميم سلطان 4986 52  ن شلهومدلع سليما 5202 2
8 

 دلع منيب بدوي 5043
 61 

4869 
روجين محي الدين 

 العيسى
 

  روزيت احمد منصور 3818 66  ديانا انور بدوي 5044 16

  رؤى عادل حاطوم 4836 75  راما ابراهيم صالح 5000 22

  ريان باسم جمال االعور 5127 80  راما طالل درويش 4939 30

  ريبال رأفت ابو طرابه 5171 89  رزان سليمان صالح  4856 36

  زين علي ورده 4930 94  رزان عبد الحق شيخاني 4889 44
  زينب طاهر طوبر 4664 7  رشا سامي فطيمه 4940 50
  زينب عارف صالح 5079 13  رغد اسماعيل عيد  4737 58

  زينب فراس شحرور 5173 21  رغد محمد رجب 4809 64
  زينب محمود ديب 4485 27  رفاه محمد ونوس 4935 72
  زينه سامر عيسى 5174 35  رموندا جاد الكريم القلعاني 5159 78
  ساره ياسر مراد 5192 41  رنا صفوان عرنوق 5130 86

    49  رند محسن حسن 5059 92

    55  رند هاشم عارف 5033 5

10    63    
19    69    

24    77    
33    83    

38    91    
47    97    

  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 
 



  / 70 /  الثانيالمدرج                                                        جامعة تشرين
 

          كلية التمريض

   2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل                                           مبادئ اإلدارة :مقرر          

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  عبد هللا علي حاج عمر الخلف 5086 152  سامر جميل الحرفوش 4967 99
  عبد الناصر احمد الزعبي 4667 157  سجى حسن كونبل 5126 107
  عبيده طارق ابوحسون 4945 166  سالف مهدي احمد 5180 113
  عبير سليمان احمد 4979 171  سليمان مزدهر سليم 4841 121
  عبير محود ديب 4829 180  سمر حسن صالح 4909 127
  عدي نضال العطواني 4736 185  بشير مصطفى ابو شنب 4611 135
  عفراء عبد السالم قنيفدي 4764 194  سميح سمير القادري 5153 141
  عال عبد الرزاق حرير 4817 104  سندس سمير جباره 44.3 149
  علي حسن جابر 5029 112  سندس فاتح كفرقطاري 5200 155
  علي سميع مرهج 4846 118  سوزان ناجي حمزه 5015 163
  علي عبد االله الشمالي 5214 126  صابرين يوسف عديره 4789 169
  علي غياث ابراهيم 4902 132  صبا حسن جوني 4706 177
  علي لطفي صالح 5010 140  ضياء يعرب ابراهيم علي 4779 183
  علي مازن ابراهيم 5195 146  طالل ناهي اليونس 5070 191
  علي مصطفى قموحي 5163 154   دالعوداتعامر محمو 4963 101
  يزبكعلي هيثم  4443 160  عباده احمد غانم 4624 110
  عمار محسن دنيا 4763 168  عبد الحميد محمد العبد هللا 4995 115
  عمار مخلص علي 5040 174  عبد الرحمن مازن المبيض 4929 124
129 

5215 
عبد الرحمن محمد 

 الشحادات
 182 

  عمار ياسر الصالح 4968

  عمر عبد القادر المحمد 5048 188  عبد الكريم مفيد الحطاب 5076 138
  عمرو مجيد الشاعر 4693 196  عبد هللا احمد الطويل 4960 143
     رئيس القاعة    امين السر  

 

 
 
 
 
 
 



 
          الثانيالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2022/2023 لعام الدراسيمن ا االولالفصل                                            :مبادئ اإلدارةمقرر         

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  ليث احمد رمضان 4489 150  غاده محمد احمد 5103 100
  جهمانيمالك خليل ال 4985 159  غاليه صادق حسن 4759 106
  مايا رامز عبد الغني 5087 164  غدير سامر حسن 4976 114
  مايا طالل محفوض 5133 173  غرام عدنان سلوم 5051 120
  مايا يقظان صبح 5150 178  غيداء حيدر حسون 4980 128
  مجد ماهر الصفدي 5002 187  فاطمة عبد الوهاب الموسى 4924 134
  مجد محمد السليمان 4955 192  هفرح محي الدين رقي 5075 142
  مجدولين اسعد بردان 3855 105  قاسم محمد الرفاعي 5116 148
  محسن فضل هللا النونو 5018 111  قاسم محمد الزعبي 4634 156
  محمد بسام معروف 4964 119  كرين محمود حمود 5158 162
  سىمحمد رمضان منال مو 4599 125  كنان خالد االحمد 4952 170
  محمد سليم قطرون 4949 133  كنان معين مالعب 5045 176
  محمد سمير ابراهيم 4648 139  كنده محسن احمد  4500 184
    147  النا جمال ابو شهدا 4970 190
    153  لجين ريمون الوهبه 4974 103
108    161    
117    167    
122    175    

131    181    
136    189    
145    195    
     رئيس القاعة    امين السر  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 /    66/       الثالثالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2022/2023 لعام الدراسيمن ااالول الفصل                                                مبادئ اإلدارة: مقرر           

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

197 
 250  /يسرىمحمد علي حسن 4921

  نور الهدى رامز االحمد 5178
  نور شعبان نصره 4661 255  /غيداءمحمد علي حسن 4416 205
211 

5231 
محمد عيسى عمار 

 صيبعة
 264 

  نور عبد هللا سرور 5082

  نور فيصل الصفدي 5175 269  محمد غسان ادريس 4619 219
  نور محمد ديوب 4785 278  محمد فاضل بعجر 4994 225
  نورالهدى عمار الصوفي 5124 283  محمد منذر احمد 4864 233
  مير ادريسنيفين س 5168 292  محمد ميالد محمد 4941 239
  هادي حسن سلوم 4957 202  محمد نبيل خالد الخطيب  4577 247
  هبة هللا احمد حسينو 4882 210  محمد ياسر الفريح 4787 253
  هبه محمد قره بجق 5128 216  مروه زبير حاجي سليمان 4813 261
  هديل رامز النوى 5188 224  منى جدوع الحديد 5035 267
  هديل معتز عثمان 4760 230  روان داؤدمهدي م 5083 275
  هديل هالل حسان 4766 238  مهند علي الشيخ 4781 281
  هيا رامز حميدوش 4821 244  مهند محمد مغالج 5125 289
  وفاء يوسف حمدان 4972 252  مي فؤاد سليمان 5025 199
  والء محسن حسين 5209 258  ميريام مروان عبدهللا 4795 208
  وليم اسمر لمع 4726 266  ميس هيثم سليمان 4751 213
  ياسمين علي طالب 4965 272  ميالد فضل هللا الدبيسي 5084 222
  يامن يعقوب هيفا 4467 280  ميمنه محمد ايمن طريفي 5081 227
  يزن بادي ديوب 5113 286  ندى أنور بربور 5090 236
  ر بسام يوسفاليسا 4861 294  نغم هادي ابراهيم 4959 241

     رئيس القاعة    أمين السر  
 

 
 
 
 



 
 
 

      الثالثالمدرج                                                    جامعة تشرين
         كلية التمريض

   2022/202 ام الدراسيلعمن ااالول الفصل                                                 مبادئ اإلدارة:  مقرر              

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  داود جميل ابراهيم 4281 248  يمان ادهم أبو جيش 4839 198

  ابراهيم معن بوز 4218 257  يمان نبيل زوان 5170 204

  عثمان محمد ايوب 4702 262  يوسف ياسر حاج يحيى 5030 212

  عيسى محمد صبيح 3994 271  ابراهيم محمد الزعبي 4232 218

  ساره سعيد فوال 4488 276  أحمد عادل زين الدين 4486 226
 لم يسجل محمود أحمد الطويل 3876 285 لم يسجل احمد محمد يوسف 4105 232
  يوسف صالح خضور 3612 290  أمجد مولود سمعان 3965 240
    203 لم يسجل جلنار حيدر قدور 4315 246
    209  حسن قاسم اسماعيل 4297 254
    217  حنين غسان حديفة 4364 260

    223  شروق ممدوح يوسف 2747 268

    231  عالء الدين أحمد السوسي 3973 274

    237  عالء نظام عالء الدين 3642 282
    245  كرستين محمد ونوس 4237 288
    251  لميس عبد اللطيف حسن 4327 201

    259  محمد أحمد زيتون 4414 206

    265  محمد نجيب العلي 3598 215

    273  موسى عبد النعمان النادر 4394 220

    279  نيرمين مصطفى امهان 4186 229

    287  يزن مظهر مقصود 2728 234

243    293    

  القاعة رئيس    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 



 


